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Sammanfattning))
!
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Titel:!Skarpt!läge!i!sång:!en!observationsstudie!med!fokus!på!edge!i!sångmetoden!”komH

plett!sångteknik”!

Författare:!Christina!Hasselqvist!
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Kursansvarig!institution:!Musikhögskolan!Ingesund,!Karlstads!universitet!

Handledare:!Ragnhild!Sandberg!Jurström! !

Examinator:!AnnHSofie!Paulander!

!

Studiens!syfte!är!att!undersöka!hur!den!egna!lärandeprocessen!designas!vid!lärandet!av!

sångtekniken!edge.!Studiens!frågeställningar!är:!Vilka!teckenskapande!resurser!används!

vid!lärandet!av!funktionen!edge?!Hur!används!dessa!resurser?!För!att!undersöka!detta!

har! jag! under! en! sexveckorsperiod! övat! edge! en! halvtimme! tre! dagar! i! veckan.! Efter!

samtliga!övningspass!har!jag!fört!loggbok!för!att!dokumentera!mina!upplevelser!av!min!

egen!process!och! jag!har!även!videodokumenterat! sex!övningspass.!Den! teoretiska!utH

gångspunkten!utgörs!av!ett!designteoretiskt!perspektiv!med!fokus!på!vilka!teckenskapH

ande!resurser!som!används!i! lärandet.!Resultatet!visar!att!de!mest!bärande!resurserna!

vid! lärandet! av! edge! var! en! aktiv! kropp! och! de! sångtekniska! elementen,! framförallt!

twang,! hög! struphuvudsinställning! och! ett! brett! leende.! Andra! resurser! såsom! gester,!

inspelade!röstexempel,!en!specifik! sång!och!betänketid!användes!mer!som!stöd! för!de!

huvudsakliga!resurserna.!I!diskussionskapitlet!diskuteras!de!resurser!som!fungerat!som!

förutsättningar!för!lärandet!av!edge.!Det!förs!även!en!diskussion!om!det!sociala!och!kulH

turella!sammanhangets!betydelse!för!lärandet.!!

!

Nyckelord:!sång,!edge,!komplett!sångteknik,!designteori,!loggbok,!videoobservation.!!

!

) )
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Abstract))
!

Degree!Project!in!Music!Teacher!Education!Programme!

Title:! Sharp! mode! in! singing:! An! observation! study! with! focus! on! edge! in! the! vocal!

method!complete!vocal!technique!

Author:!Christina!Hasselqvist!

Semester!and!year:!Spring,!2016!

Course!coordinator!institution:!Ingesund!School!of!Music,!Karlstad!University!

Supervisor:!Ragnhild!Sandberg!Jurström!

Examiner:!AnnHSofie!Paulander!

!

The!purpose!of!this!study!is!to!find!out!how!I!design!my!learning!process!studying!the!

song!technique!known!as!edge.!The!study’s!research!questions!are:!Which!character!

building!resources!are!used!during!learning!the!song!technique!known!as!edge?!How!are!

these!resources!used?!To!explore!this,!I!have!practiced!edge!half!an!hour!over!a!sixHweek!

period,!three!days!a!week.!After!every!practice!session!I!have!written!a!log!to!document!

my!personal!experiences!during!the!process.!Furthermore,!I!have!documented!six!pracH

tice!sessions!with!a!video!camera.!The!theoretical!perspective!is!design!theory!with!foH

cus!on!the!character!building!resources!used!during!the!learning!process.!The!results!

show!that!the!most!important!resources!that!were!used!were!the!body!and!the!technical!

vocal!elements,!especially!twang,!high!larynx!and!a!broad!smile.!Other!resources!such!as!

gestures,!recorded!voice!examples,!a!specific!song!and!reflection!were!used!more!as!a!

support!for!the!major!resources.!In!the!last!chapter!I!discuss!the!resources!that!served!

as!prerequisites!for!learning!edge!and!the!consequences!of!the!social!context!for!the!

learning!of!edge.!There!is!also!a!discussion!of!the!social!and!cultural!importance!of!conH

text!for!learning.!!

!

Keywords:!singing,!edge,!complete!vocal!technique,!design!theory,!logbook,!video!obserH

vation. !
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Förord0
Jag!vill!rikta!ett!stort!tack!till!min!handledare!Ragnhild!Sandberg!Jurström!för!all!hjälp!

och!stöttning!jag!har!fått!under!arbetets!gång.!!

!

Jag!vill!även!tacka!min!sånglärare!Gunilla!Törnfeldt!som!med!sin!kunskap!inspirerar!mig!

varje!lektion!och!som!har!varit!till!stor!hjälp!inför!det!här!självstudien.!
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1"Inledning!0
Kapitlet!består!av!en!inledande!text!där!mitt!musikaliskt!gestaltande!projekt!beskrivs!

och!projektets!problemformuleringar,!syfte!och!frågeställningar!presenteras.!

1.10Inledande0text00

Mitt!sångintresse!har!varit!en!stor!del!av!mitt!liv!i!många!år!och!intresset!för!sång!växer!

för!varje!år.!När!jag!påbörjade!min!utbildning!till!sånglärare!fick!jag!upp!ögonen!för!nya!

sångtekniker!som!jag!inte!hade!hört!talas!om!innan.!Nyfikenheten!att!lära!sig!mer!inom!

nya!sångtekniker!blev!en!stark!drivkraft!för!mitt!intresse!att!bredda!mina!sångkunskapH

er.!För!mig!som!sångerska!och!blivande!sånglärare!tycker!jag!att!det!är!viktigt!att!ha!en!

bred!syn!på!sångteknik!och!att!kunna!behärska!olika!sångtekniker.!Jag!strävar!efter!att!

kunna!förebilda!olika!sångsätt!för!mina!elever.!Förmodligen!kommer!jag!att!träffa!på!

många!olika!elever!som!vill!sjunga!på!skilda!sätt!och!för!att!kunna!ge!dem!en!bra!underH

visning!behöver!jag!ha!kunskap!om!olika!sångtekniker.!Under!lärarutbildningen!i!musik!

på!Musikhögskolan!Ingesund!har!jag!valt!att!komplettera!min!sångutbildning!med!att!gå!

två!kurser!inom!Estill)Voice)Training)System!som!bygger!på!röstforskaren!Jo!Estills1!

forskning.!Jag!har!även!tagit!sånglektioner!för!en!sångpedagog,!kunnig!inom!metoden!

Komplett)sångteknik2!där!vi!har!gått!igenom!alla!röstfunktioner!som!beskrivs!inom!meH

toden.!Därför!har!jag!valt!att!fördjupa!mig!inom!Komplett!sångteknik!i!föreliggande!stuH

die.!!

!

Metoden!Komplett!sångteknik!som!jag!har!valt!att!inrikta!mig!på!i!denna!självstudie!har!

blivit!populär!och!används!mycket!inom!sångundervisning!sedan!början!på!2000Htalet.!

Många!anser!att!metoden!är!revolutionerande!då!den!är!så!omfattande!och!berör!allt!

från!röstens!grundprinciper!till!hur!sångaren!kan!få!till!snygga!effekter!i!sin!röst.!GrunH

daren!av!metoden,!Cathrine!Sadolin!(2009)!har!skrivit!boken!Komplett)sångteknik!och!

har!även!startat!institutet!The)Complete)Vocal)Institute!(CVI)!där!många!sångare!och!

sångpedagoger!utbildar!sig.!Sadolin!har!delat!upp!användningen!av!rösten!i!fyra!olika!

funktioner3.!Funktionerna!skiljer!sig!åt!genom!att!de!har!olika!karaktär.!En!av!funktionH

erna!som!beskrivs!i!hennes!bok!är!funktionen!edge!som!är!ljus,!skrikig!och!skarp!i!karakH

tären!och!används!i!den!höga!delen!av!rösten!när!sångaren!önskar!mycket!stark!volym!

med!mycket!metall4!i!tonen.!Sångsättet!är!väldigt!populärt!bland!artister,!och!många!

elever!vill!lära!sig!att!kunna!sjunga!på!liknande!sätt.!Populariteten!av!sångsättet!och!inH

tresset!hos!elever!är!anledningen!till!att!jag!har!valt!att!här!fokusera!på!funktionen!edge.!

Innan!mitt!uppsatsprojekt!startade!hade!jag!inte!så!stor!kännedom!om!hur!jag!skulle!

sjunga!med!hög!volym!på!ett!skarpt!sätt!utan!att!skada!min!röst.!Den!här!studien!går!

därför!ut!på!att!studera!min!egen!läroprocess!när!jag!övar!i!funktionen!edge!under!en!

begränsad!tid.!Jag!hoppas!att!arbetet!i!och!med!detta!kommer!att!ge!mig!mer!kunskap!

och!erfarenhet!om!sångfunktionen!edge.!!!

1.20Problemformulering,0syfte0och0forskningsfrågor00

Genom!att!studera!min!egen!process!när!jag!lär!mig!sjunga!i!funktionen!edge!hoppas!jag!

få!en!förståelse!för!och!en!bild!av!hur!en!lärandeprocess!av!en!viss!sångteknik!kan!se!ut.!!

                                                
1!Jo!Estill:!Amerikansk!röstforskare!och!grundare!till!Estille!Voice!Training!System.!!

2!Komplett!sångteknik:!Sångmetod!av!Cathrine!Sadolin!som!finns!beskriven!i!hennes!bok!Komplett)sång?

teknik!(Sadolin,!2009).!
3!Funktion:!Röstfunktion,!en!viss!sångteknik!indelat!efter!graden!metall!i!tonen.!!

4!Metall:!Sångfunktionerna!skiljer!sig!åt!genom!olika!grad!av!metallisk!karaktär!(Sadolin,!2009)!
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Jag!kan!någorlunda!efterlikna!det!ljud!som!tillhör!sångtekniken!edge,!men!jag!saknar!

kunskap!om!hur!ljudet!uppstår!och!hur!jag!skall!öva!i!funktionen!edge!på!ett!skonsamt!

sätt.!Jag!behöver!mer!kunskap!om!Komplett!sångteknik!och!funktionen!edge!för!att!

kunna!utföra!sångtekniken!på!rätt!sätt!och!för!att!sedan!kunna!använda!det!i!min!sångH

undervisning.!Hur!kan!jag!lära!mig!att!sjunga!i!funktionen!edge!på!rätt!sätt?!Vilka!hjälpH

medel!använder!jag!mig!av!för!att!lära!mig!sjunga!i!funktionen!edge?!Min!förhoppning!är!

att!studien!ska!ge!mig!en!ökad!kunskap,!både!teoretisk!och!praktisk,!om!Komplett!sångH

teknik!och!funktion!edge!och!att!det!leder!till!att!jag!så!småningom!behärskar!sångsättet.!

Förhoppningsvis!kan!mitt!arbete!vara!till!nytta!för!andra!sångpedagoger!som!intresserar!

sig!för!metoden!Komplett!sångteknik!och!specifikt!för!funktionen!edge.!Syftet!med!stuH

dien!är!att!undersöka!hur!den!egna!lärandeprocessen!designas!vid!lärandet!av!sångtekH

niken!edge.!För!att!uppnå!syftet!är!följande!forskningsfrågor!ställda:!!

!

1. Vilka!teckenskapande!resurser!används!vid!lärandet!av!funktionen!edge?!
2. Hur!används!dessa!resurser?!

!

!

)

) !
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2"Bakgrund!0
I!detta!kapitel!presenteras!litteratur!och!forskning!om!området!samt!det!teoretiska!perH

spektivet!designteori!som!ligger!till!grund!för!arbetet.!

2.10Områdesorientering0Sadolin00

Sadolin!(2009)!har!själv!utvecklat!den!sångteknik!som!är!grunden!till!föreliggande!stuH

die.!Hennes!bok!Komplett)Sångteknik!berör!hela!hennes!metod!och!innehåller!röstliga!

grundprinciper,!funktioner,!klangfärger5,!effekter6,!röstproblem!och!övriga!tekniker.!!I!

introduktionen!till!de!fyra!funktionerna!som!finns!inom!tekniken!skriver!Sadolin!att!

”genom!kunskap!om!de!enskilda!funktionernas!fördelar!och!begränsningar!har!vi!nu!fått!

en!överblick!över!röstens!alla!möjligheter!som!vi!alltid!har!saknat”!(s.!81).!Systemet!

bakom!indelningen!av!de!fyra!funktionerna!är!baserade!efter!graden!av!metall!i!tonen.!

Funktionen!edge!är!en!av!de!helmetalliska!ljuden!där!tonen!skall!vara!tät!och!ickeHluftig.!

Tonen!har!en!ljus,!skarp!och!skrikig!karaktär!som!sångaren!hittar!genom!att!använda!

distinkt!twang7!av!larynxtuben8.!Twang!är!en!förutsättning!för!funktionen!och!därför!

kan!sångaren!enbart!använda!twangade!vokaler!så!som!E,!Eh,!Ä!och!Ö.!Edge!är!den!

funktion!som!är!starkast!volymmässigt!då!den!distinkta!twangen!kan!öka!ljudstyrkan!

med!10H15!decibel9.!Sadolin!ger!förslag!till!inställning!av!ansatsröret10!som!kan!vara!till!

hjälp!för!att!hitta!in!i!funktionen!såsom!att!höja!struphuvudet!så!mycket!som!möjligt,!

spänna!ut!mungiporna!i!sidorna!som!ett!leende,!göra!tungan!bred!och!sänka!mjuka!

gommen.!Sadolin!skriver!att!edge!kan!användas!i!alla!tonhöjder!av!både!mansH!och!kvinH

noröster,!men!att!edge!skrikiga!karaktär!blir!mer!tydlig!och!stark!ju!högre!tonhöjd!

funktionen!används!i.!

!

I!Voicings?)vägar)till)afroamerikansk)sång!skriver!Tinah!Hallberg!(1999)!att!röstklangen!

ligger!nära!talet!och!fullrösten!i!afroamerikansk!sång.!Hon!menar!att!det!är!spelet!mellan!

struphuvudets!placering,!tungan,!käken!och!mjuka!gommens!form!som!framför!allt!påH

verkar!resonansen.!Vidare!skriver!Hallberg!att!sångaren!kan!utnyttja!ansatsröret!på!

olika!sätt.!När!sångaren!vill!ha!en!stark,!rak,!ropande!och!rå!klang!skall!struphuvudet!

ligga!i!ett!högt!läge,!liksom!underkäken,!och!om!sångaren!ytterligare!vill!spetsa!till!och!

smalna!av!klangen!kallas!sångsättet!belting11.!Hallberg!skriver!även!att!stämläpparna12!

och!struphuvudet!måste!utsättas!för!en!stark!luftström!för!att!tonen!skall!bli!tillräckligt!

komprimerad.!!

!

Johan!Sundberg!(2001)!skriver!i!sin!bok!Röstlära!om!larynxhöjdens!betydelse!för!forH

mantfrekvenserna13.!Sundberg!påpekar!att!de!som!arbetar!med!sång!brukar!sträva!efter!

en!larynxinställning!som!är!bekvämt!låg!vid!alla!fonationsfrekvenser14!och!att!en!låg!laH

                                                
5!Klangfärg:!Stämbandens!vibrationer!alstrar!tonen.!När!tonen!skickas!genom!ansatsröret!bildas!klangfärH

gen.!Alla!sångare!har!sin!egen!speciella!klangfärg!(Sadolin,!2009).!!
6!Effekter:!Extra!ljud!som!understryker!sångarens!uttryck!och!stil,!exempelvis!vibrato!(Sadolin,!2009).!
7 Twang:!struplocket!förs!närmare!kannbrosken.!Ljudet!får!en!genomträngande!och!gäll!karaktär!(Sadolin,!
2009). 
8!Larynxtuben:!Struphuvud!

9!Decibel:!Mått!för!att!beskrivna!ljudnivå.!

10!Ansatsrör:!Håligheterna!i!svalg,!mun!och!näsa.!Ett!ansatsrör!har!flera!resonanser!på!olika!frekvenser,!

alltså!flera!formanter.!!

11!Belting:!Speciell!sångteknik!som!innebär!stark!volym!med!spetsig!klang!(Borch,!2012).!!

12!Stämläpparna:!Sitter!inuti!struphuvudet!och!det!är!där!ljudet!bildas.!!

13!Formantfrekvenser:!Övertonsfrekvenser!i!resonansutrymmen!i!ansatsröret.  
14!Fonationsfrekvenser:!Röstfrekvens!(tonhöjd).!
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rynxinställning!är!fördelaktig!i!sång.!Vidare!påpekar!Sundberg!att!det!inte!är!ovanligt!att!

röstpatienter!talar!med!ovanligt!hög!larynxinställning!och!att!pressad!fonation15!ofta!är!

förenad!med!ett!högt!larynx.!Sundberg!menar!att!det!allmänna!intrycket!är!att!röstH

klangen!blir!mörkare!av!sänkt!larynx!och!att!tonen!blir!ljusare!och!gällare!med!ett!högt!

larynx.!Enligt!honom!måste!en!höjning!av!larynx!inte!bara!leda!till!en!förkortning!av!

svalget16!utan!även!till!en!minskning!av!vidden!i!nedre!delen!av!svalget.!Dessutom!måste!

väggvävnaderna!skjutas!uppåt!och!packa!sig!så!att!de!fyller!ut!den!nedersta!delen!av!

svalget.!!

!

Om!belting!skriver!Sundberg)(2001)!att!sångtekniken!låter!pressad!och!intensiv!och!att!

sångsättet!anses!vara!skadligt!för!rösten!av!många!experter.!Sundberg!menar!att!belting!

är!ett!speciellt!sångsätt,!som!kan!beskrivas!som!stark!sång!i!bröstregister!i!ett!tonhöjdsH

område!där!operasångerskor!använder!mellanregister.!Sundberg!skriver!att!tonen!blir!

ljusare!och!mer!gäll!med!en!hög!struphuvudinställning,!vilket!stämmer!överens!med!den!

klangfärg!som!Sadolin!(2009)!beskriver!funktionen!edge!med.!Vidare!nämner!han!Joe!

Estills!undersökningar!av!tonbildningstyper!och!menar!att!en!av!de!typer!som!hon!kallar!

för!belting!i!sin!pedagogik!skiljer!sig!från!gängse!typ!av!belting!då!den!också!kan!använH

das!i!fonationsfrekvensområdet!ovanför!500!Hz!(ungefär!tonhöjd!C2).!

!

I!boken!Stora)sångguiden?)vägen)till)din)ultimata)sångröst!skriver!Daniel!Zangger!Borch!

(2012)!om!twang!och!belting.!Borch!poängterar!att!twang!ger!klangen!en!stor!övertonsH

rikedom17.!Vidare!skriver!han!att!det!är!svårt!att!få!till!rätt!muskler!som!åstadkommer!

twang!utan!att!pressa!ihop!stämbanden!för!hårt,!vilket!kan!leda!till!rösttrötthet!om!det!

inte!utförs!på!rätt!sätt.!Borch!beskriver!belting!som!en!teknik!som!kännetecknas!av!ett!

högt!lungtryck,!högt!tonläge!och!höjd!struphuvudställning.!Han!anser!att!sångare!kan!

lägga!till!vibrato!och!twang!på!en!beltingston.!Därefter!står!det!tips!på!hur!sångaren!kan!

hitta!en!bra!belting!genom!att!andas!in!en!liten!luftmängd!för!att!hålla!struphuvudet!

högt,!känna!sig!stark!i!nacken,!titta!snett!uppåt!och!försöka!twanga!tonen!något.!Borch!

skriver!även!om!att!tränade!sångare!har!bättre!förutsättningar!för!att!sjunga!starkt!än!

otränade!sångare.!Anledning,!enligt!Borch,!är!att!tränade!sångare!har!en!förfinad!röstH

teknik!från!arbetet!i!kroppen!med!andning!till!artikulation!vilket!ger!en!ökad!röstvolym.!!

!

NannaHKristin!Arders!(2001)!mål!med!sin!bok!Sangeleven)i)fokus)är!att!bidra!med!förståH

else!för!röstens!grundläggande!funktioner!till!alla!som!skall!undervisa!i!sång.!I!boken!

skriver!hon!att!den!grundläggande!sångtekniken!bör!vara!gemensam!för!alla!sångareH!

oavsett!genre.!Med!grundläggande!sångteknik!syftar!Arder!på!de!muskler!i!kroppen!som!

gör!rösten!smidig!och!flexibel!och!leder!till!en!frigöring!av!de!muskulära!funktioner!så!

att!de!kan!utgöra!en!bra!grund!för!vidare!arbete!med!olika!klangkvalitéer.!Därtill!kan!

rösten!tränas!upp!till!specificerade!sångtekniker!och!till!att!behärska!småfinesser!som!

krävs!inom!en!given!genre.!Vidare!skriver!Arder!om!olika!förutsättningar!för!en!god!

röstfysiologisk!funktion!och!att!dessa!bygger!på!hur!sångaren!bör!använda!och!bära!sin!

kropp!på!bästa!sätt.!Hon!menar!att!aktivering!i!kroppen,!avspänning!och!anspänning!i!

rätt!muskler!är!källan!till!den!energi!som!behövs!för!att!producera!ljud!och!toner.!

                                                
15!Fonation:!Bildandet!av!stämbanstonen!i!tal!genom!att!stämläpparna!sätt!i!vibration!av!utandningsluften.!!
16 Svalg:!Rörformigt!organ!som!börjar!vid!skallbasen!bakom!näsan!och!sträcker!sig!ned!till!matstrupen!och!
omger!struphuvudet. 
17!Övertoner:!(musikterm)!En!av!flera!toner!med!högre!svängningstal!som!alltid!klingar!med!en!grundton,!

subtila!nyanser. 
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2.20Tidigare0forskning0inom0området0

Lina!Zakrisson!(2010)!skriver!om!hur!kvinnliga!sångerskor!inom!populärmusik!sjunger!i!

ett!högt!tonläge!med!en!fullröstliknande18!röstkvalité.!Zakrisson!har!intervjuat!olika!

sångpedagoger!för!att!ta!reda!på!deras!åsikter!och!hur!de!utifrån!sina!enskilda!erfarenH

heter!sångtekniskt!skulle!förklara!denna!typ!av!sångsätt.!I!intervjuerna!har!hon!frågat!

sångpedagogerna!vilka!tillvägagångssätt!de!använder!sig!av!samt!vilka!begrepp!och!beH

skrivningar!de!använder!för!att!beskriva!sångsättet.!Resultatet!av!undersökningen!visar!

att!det!inte!finns!endast!ett!sätt!att!förklara!detta!sångsätt!på!sångtekniskt,!men!att!de!

intervjuade!sångpedagogerna!verkade!överens!om!att!de!använder!någon!typ!av!

mixröst19!som!de!menade!även!kunde!kallas!för!belting.!!

!

AnnaHMaria!Nordström!(2006)!har!försökt!kartlägga!olika!uppfattningar!om!belting!och!

hur!tekniken!definieras!på!skilda!sätt.!Nordström!jämför!hur!olika!pedagoger!och!forsH

kare!anser!att!belting!produceras,!vilket!register!som!används,!vilka!karaktärsdrag!tekH

niken!har!och!hur!de!ser!på!eventuella!skadeverkningar.!Nordströms!arbete!har!sin!utH

gångspunkt!i!Jo!Estills!forskning!och!metod!och!ställer!Estills!metod!i!förhållande!till!en!

mer!traditionell!klassisk!sångmetod.!Nordströms!slutsats!är!att!det!finns!två!sätt!att!

sjunga!med!tjocka!stämband!och!lång!slutningstid.!Det!ena!sättet!är!speech!(modalröst)!

och!det!andra!är!belting!utifrån!Estills!definition.!Enligt!Nordström!är!det!sistnämnda!

sättet!det!sätt!som!sångare!med!långlivade!karriärer!använder!sig!av.!!!

!

En!studie!om!gester!och!kroppsrörelser!inom!sångundervisning!är!intressant!för!mitt!

arbete!då!jag!i!min!självstudie!frågar!efter!vilka!teckenkapande!resurser!som!används.!

Julia!Nafisi!(2008)!har!undersökt!användningen!av!gester!och!kroppsrörelser!i!enskild!

sångundervisning.!Nafisi!poängterar!kroppens!betydelse!i!sång!då!sångrösten!är!ett!

kroppsligt!instrument!och!gestiken!hjälper!lärandet.!Undersökningen!genomfördes!

bland!medlemmarna!i!två!professionella!röstundervisningsorganisationer!i!Tyskland!

och!Australien.!Nafisis!resultat!visar!att!ett!betydande!antal!sånglärare!i!båda!länderna!

använder!olika!gester!för!att!förbättra!eller!illustrera!förklaringar!i!undervisningen.!

Dessutom!svarade!en!nästan!lika!stor!del!sånglärare!att!de!regelbundet!uppmuntrade!

sina!elever!att!själva!använda!olika!gester!och!kroppsrörelser!för!att!underlätta!förståelH

sen!och!inlärningen!av!fysiologiska!funktioner,!tankekoncept!eller!musikaliska!idéer.!!

2.30Teoretiskt0perspektiv0

Denna!studie!har!sin!utgångspunkt!i!ett!designteoretiskt!perspektiv.!I!detta!avsnitt!beskH

rivs!begrepp!som!teckensystem,!multimodalitet,!transformation,!mimesis!och!design.!

Med!tanke!på!mina!forskningsfrågor!om!vilka!resurser!jag!använder!för!att!lära!mig!

sjunga!i!funktionen!edge,!ser!jag!detta!perspektiv!som!relevant.!!

2.3.10Tecken0och0teckensystem0

Enligt!Kempe!och!West!(2010)!har!människan!genom!historien!skapat!och!brukat!signaH

ler!för!att!kunna!dela!upplevelser!med!varandra.!Signalerna!har!omvandlats!till!att!kallas!

för!tecken!som!kategoriseras!in!i!system!där!de!får!en!relation!till!varandra!och!bildar!ett!

teckensystem.!Kempe!och!West!skriver!att!människan!har!gett!dessa!tecken!en!mening!

genom!de!olika!sociala!sammanhang!där!de!används.!Olika!resurser!skapas!och!används!

i!sociala!sammanhang,!vilket!gör!att!förväntningar!och!normer!som!finns!runt!om!ett!

                                                
18!Fullröst:!Den!del!av!rösten!som!används!vid!tal.!

19!Mixröst:!blandning!mellan!fullröst!och!falsettröst.  
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objekt!och!dess!användningsområden!inte!helt!kan!uteslutas.!Selander!och!Kress!(2010)!

menar!att!”även!om!en!specifik!resurs!inbjuder!till!en!viss!aktivitet!(eng.!affordance),!är!

den!impregnerad!med!sociala!normer!och!innebörder!(meningspotential)”!(s.!51).!!

!

De!teckensystem!som!vi!brukar!för!att!kommunicera!är!semiotiska!resurser,!det!vill!säga!

funktionella!redskap!i!kommunikation!och!meningsskapande!skriver!Selander!och!Kress!

(2010).!Rörelser!och!gester,!men!även!notpapper!och!böcker!betraktas!som!semiotiska!

resurser!då!de!fungerar!som!redskap!i!kommunikation.!De!används!exempelvis!ofta!i!en!

lärandesituation!där!läraren!kombinerar!olika!resurser!såsom!noter,!musik,!text,!gestik!

med!mera.!Kempe!och!West!(2010)!menar!att!eleverna!då!kan,!utifrån!lärarens!val,!

själva!välja!vilka!resurser!som!passar!deras!lärande.!I!den!här!studien!skulle!detta!kunna!

översättas!till!att!jag!använder!mig!av!olika!resurser!för!mitt!eget!lärande!genom!till!exH

empel!piano,!inspelade!röstexempel!och!kroppen.!!

!

Rostvall!och!Selander!(2010)!skriver!att!kunskap!om!världen!ständigt!ges!med!hjälp!av!

olika!tecken!och!teckensystem!såsom!noter,!gester,!ljud!och!färger.!Tecken!i!sig,!såsom!

gester,!föremål!och!symboler,!har!ingen!betydelse!i!sig!självt,!utan!de!får!betydelse!och!

kan!användas!först!när!tecken!bildar!system.!

2.3.20Multimodalitet0

Multimodalitet!betyder!enligt!Kempe!och!West!(2010)!att!människor!designar!sin!förH

ståelse!genom!många!olika!teckensystem.!Varje!teckensystem!kan!bära!på!olika!informH

ation!och!komplettera!varandra!i!en!situation,!vilket!innebär!att!sådana!kombinerade!

teckensystem!kan!betraktas!som!multimodala.!Samspelet!sinsemellan!teckensystemen,!

och!att!de!rymmer!en!mångtydighet,!ger!utrymme!för!olika!tolkningar.!Kombinerade!

teckensystem!innehåller!flera!skiljaktiga!resurser!för!att!kommunicera!olika!typer!av!

mening!parallellt!med!varandra,!enligt!Lindstrand!och!Selander!(2010).!Därför!kan!

kommunikation!i!detta!sammanhang!beskrivas!som!multimodal,!eftersom!vi!låter!flera!

semiotiska!resurser!samspela!i!vår!interaktion!med!varandra.!!

!

Enligt!Rostvall!och!Selander!(2010)!har!varje!teckensystem!sina!begränsningar!för!meH

ningsskapande.!Detta!gör!det!möjligt!för!teckenskaparen!att!faktiskt!kombinera!varieH

rande!teckensystem!och!på!så!sätt!designa!kommunikationen!efter!enskilt!motiv.!

Följaktligen!innebär!det!att!de!avsikter!en!person!har!med!sin!kommunikation!kan!geH

nomföras!i!flera!olika!samspelade!teckensystem.!Ett!designteoretiskt!perspektiv!på!läH

rande!med!utgångspunkt!i!multimodalitet,!teckenskapande!och!kommunikation!kan!enH

ligt!Selander!och!Kress!(2010)!betraktas!som!en!ständigt!pågående!process!och!en!aktiH

vitet!där!det!handlar!om!att!lära!sig!exempelvis!musik,!språk!eller!idrott.!!

2.3.30Transformation00

Människor!kommunicerar!genom!flera!teckensystem!där!varje!tecken!har!sina!begränsH

ningar!för!vilka!budskap!de!kan!förmedla.!Genom!att!tolka!dessa!budskap!och!därefter!

bearbeta!och!gestalta!sin!egen!förståelse!av!budskapen!i!en!transformativ!process!är!

typiskt!för!alla!typer!av!kommunikation,!skriver!Rostvall!och!Selander!(2010).!Kempe!

och!West!(2010)!exemplifierar!detta!med!att!i!musikundervisning!behöver!eleven!tolka!

sin!lärares!musikaliska!spel!och!sedan!transformera!den!informationen!till!sitt!eget!inH

strument!för!att!skapa!en!musikalisk!gestaltning!av!det!eleven!har!förstått!av!lärarens!

spel.!Kempe!och!West!menar!att!meningsskapande!är!en!nödvändig!process!när!männiH

skor!kommunicerar!med!varandra,!likväl!som!ett!nödvändigt!steg!i!en!lärprocess.!Den!
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som!lär!sig!behöver!tolka!de!tecken!som!representeras!och!sedan!transformera!informH

ationen!för!att!själv!designa!en!gestaltning!av!sin!förståelse.!!

!

I!teckenskapandet!finns!ett!potentiellt!tolkningsutrymme;!vi!kan!aldrig!återge!verkligH

heten!exakt.!Lindstrand!och!Selander!(2010)!beskriver!det!som!att!representation!är!!

”inte!en!avbildning!av!’hur!det!är’,!utan!av!’hur!vi!förstår!hur!det!är’!”!(s.!218).!Selander!

och!Kress!(2010)!ser!representation!som!ett!uttryck!för!hur!en!person,!eller!ett!kollektiv,!

uppfattar!världen.!En!representation!innebär!att!vissa!aspekter!blir!mer!framträdande!

medan!andra!blir!mer!perifera.!!!

2.3.40Mimesis0

Enligt!Selander!och!Kress!(2010)!innebär!ett!designteoretiskt,!multimodalt!perspektiv!

på!lärande!att!lärande!ses!som!en!ständigt!pågående!process!i!en!rad!olika!situationer.!

Individen!lär!sig!genom!att!försöka!se!mönster!i!olika!fenomen!genom!att!jämföra!eller!

omforma!begrepp!och!kunskaper!med!det!personen!redan!erfarit.!Till!detta!menar!SeH

lander!och!Kress!att!individen!även!lär!sig!genom!att!göra!som)andra)gör.!Detta!tillvägaH

gångssätt!för!lärande!kallas!för!mimesis!där!individen!lär!sig!genom!imitation.!BegrepH

pet!mimesis!innefattar!ett!lärande!som!sker!genom!att!härma!en!förebild,!en!form!av!

individuellt!situerad!stimulering.!Det!kan!handla!om!allt!från!att!härma!specifika!rörelH

ser!till!mer!allmänna!förhållningssätt!eller!beteenden.!)

2.3.50Design0

När!ordet!design!kommer!upp!tänker!de!flesta!kanske!inte!på!design!av!olika!lärprocesH

ser.!Istället!är!det!möjligtvis!mer!vanligt!att!tänka!på!professionella!designers!och!formH

givare!eller!på!design!och!formgivning!inom!exempelvis!arkitektur.!Oavsett!inom!vilket!

område!designbegreppet!används!innebär!det!någon!form!av!nyskapande.!Rostvall!och!

Selander!(2010)!menar!att!design!kan!ses!som!en!allmängiltig!process!där!människor!

engagerar!sig!i!något!som!innebär!att!någon!tar!och!designar!någonting!för!lärande,!med!

ett!utsatt!mål!eller!resultat!i!åtanke.!Designen!utgår!från!hur!exempelvis!läroböcker,!reH

surser!eller!övningar!för!lärande!utformas.!!

!

!

!

!

# 0
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3"Metodkapitel(0
I!detta!kapitel!presenteras!studiens!metoder!och!designen!av!den!genomförda!studien!

samt!hur!jag!har!bearbetat!och!analyserat!materialet.!Här!diskuteras!även!studiens!

etiska!övervägande,!giltighet!och!trovärdighet.!!

3.10Beskrivning0och0motivering0av0metod/er0

I!detta!avsnitt!presenteras!studiens!två!valda!forskningsmetoder,!videoinspelning!och!

loggboksskrivning.!!

3.1.10Videoobservation0

Jag!har!valt!att!använda!mig!av!videoinspelning!som!forskningsmetod!i!denna!studie.!Det!

är!relevant!då!studien!har!fokus!på!hur!jag!gör!när!jag!övar!i!funktionen!edge.!VideoinH

spelning!visar!hur!jag!arbetar!med!kroppen!och!den!tar!även!upp!ljud!på!hur!det!låter!

när!jag!sjunger.!!

!

En!fördel!med!att!använda!sig!av!videoinspelningar!under!en!självstudie!är!enligt!BjørnH

dal!(2005)!att!själva!lärandeprocessen!och!det!pedagogiska!ögonblicket!konserveras!och!

sparas.!Videoinspelningen!kan!ses!flera!gånger!och!därmed!ge!en!djupare!förståelse!för!

vad!som!sker.!En!annan!fördel!är!att!filmen!bevarar!alla!små!detaljer.!Observatören!beH

höver!inte!förlita!sig!på!sitt!begränsade!minne,!utan!filmen!kan!spelas!upp!flera!gånger.!

Observatörens!fokus!kan!också!variera!mellan!olika!uppspelningar.!!

!

Bjørndal!(2005)!anser!att!videoinspelningar!bidrar!till!att!öka!personens!självkännedom!

då!observationen!gör!att!personen!ser!sig!själv!i!ett!utomstående!perspektiv.!Därmed!

kan!observationen!hålla!en!viss!kritiskt!distans.!De!nackdelar!som!Bjørndal!nämner!är!

att!en!videoinspelning!inte!alltid!överensstämmer!med!verkligheten.!En!inspelning!är!

endast!en!representation!som!aldrig!kan!bli!en!exakt!kopia!av!verkligheten.!Vidare!skriH

ver!Bjørndal!att!personen!som!placerar!videokameran!styr!innehållet!i!inspelningen,!och!

all!information!som!kanske!är!viktig!för!lärandeprocessen!kan!hamna!utanför!kameraH

vinkeln.!Dessutom!finns!alltid!risken!med!en!videoinspelning!att!personen!påverkas!av!

att!det!står!en!videokamera!i!rummet.!!

3.1.20Loggbok0

Som!komplement!till!videoinspelningar!används!i!föreliggande!studie!även!loggboksH

skrivande.!Loggboken!ger!utrymme!för!att!beskriva!känslor,!tankar!och!händelseförlopp.!

När!denna!metod!används!avsätts!tid!för!att!reflektera!över!den!egna!praktiken,!vilket!

kan!bidra!till!att!förståelsen!för!den!egna!lärandeprocessen!blir!fördjupad,!skriver!

Bjørndal!(2005).!!

!

Vidare!beskriver!Bjørndal!(2005)!olika!slags!loggböcker!en!studie!kan!byggas!kring!och!

att!val!av!loggboksskrivande!skall!grunda!sig!på!den!konkreta!situationen.!En!ostruktuH

rerad!loggbok!utan!kategorier!ger!möjligheten!att!upptäcka!saker!och!ting!som!är!halvt!

omedvetna!eller!saker!som!observatören!inte!har!tagit!sig!tid!till!att!fundera!över.!LoggH

boken!kan!innehålla!mer!text,!vilket!kan!vara!positivt,!men!även!svårt!för!observatören!

att!sedan!försöka!kartlägga!mönster!i.!En!strukturerad!loggbok!kallas!enligt!Bjørndal!för!

tematisk!loggbok!där!den!struktureras!upp!utifrån!olika!teman!som!observatören!ser!

som!relevant!för!studien.!Loggboken!kan!organiseras!i!en!tabell!med!olika!indelningar,!

exempelvis!inledning,!struktur,!avslutning!och!progression!för!att!få!en!bra!översikt!över!
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situationen.!En!tematisk!loggbok!i!föreliggande!studie!tydliggör!innehållet!i!övningspasH

sen!och!synliggör!progressionen!i!min!lärandeprocess.!En!tematisk!loggbok,!där!jag!själv!

valt!ut!vilka!kategorier!jag!ser!som!intressanta!för!mitt!arbete,!gör!att!loggboksskrivanH

det!blir!viktigt!för!mitt!syfte!med!självstudien.!!

3.20Design0av0studien00

I!nedanstående!avsnitt!beskrivs!val!av!musikaliskt!gestaltande!projekt,!dokumenterade!

situationer,!genomförande,!bearbetning!och!analys!av!dokumentationen,!etiska!överväH

ganden!samt!studiens!tillförlitlighet!och!giltighet.!!

3.2.10Val0av0musikaliskt0gestaltande0projekt0

Mitt!musikaliskt!gestaltande!projekt!är!en!självstudie!där!jag!observerar!hur!jag!lär!mig!

att!sjunga!i!funktionen!edge!utifrån!metoden!Komplett!sångteknik.!Mitt!mål!med!arbetet!

är!att!få!bättre!kunskap!om!funktionen!då!jag!finner!det!specifika!sångsättet!intressant!

och!viktigt!inför!min!kommande!framtid!som!sångerska!och!sångpedagog.!Därför!har!jag!

valt!att!öva!på!funktionen!edge!med!övningar!som!finns!i!boken!Komplett)sångteknik)

(Sadolin,!2009).!Jag!har!för!avsikt!att!även!öva!tekniken!på!en!specifik!sång,!Through)the)

fire!med!Chaka!Khan!(1984).!!

3.2.20Val0av0dokumenterade0situationer0

Den!gestaltande!delen!av!arbetet!valde!jag!att!göra!under!en!sexveckorsperiod!med!tre!

övningspass!i!veckan.!Jag!valde!att!videofilma!ett!övningspass!i!veckan!och!skriva!loggH

bok!efter!varje!övningspass.!!

3.2.30Genomförande0av0dokumentationen00

Under!observationsperioden!videofilmade!jag!totalt!sex!övningspass!med!hjälp!av!en!

Iphone.!Min!egen!Iphone!fanns!nära!till!hands!och!jag!anser!att!kvalitén!är!fullt!duglig!för!

ändamålet.!Övningspassen!och!videoinspelningarna!ägde!rum!i!ett!övningsrum!på!MuH

sikhögskolan!Ingesund.!Iphonen!placerades!på!ett!notställ!så!att!hela!min!kropp!skulle!

synas!när!jag!övade.!Vinkeln!på!kameran!gjorde!att!min!kropp!syns!rakt!framifrån!som!

utgångsläge,!men!jag!flyttar!och!rör!på!mig!en!hel!del!under!övningspasset.!Anledningen!

till!att!filma!från!ett!avstånd!så!hela!min!kropp!syns!är!för!att!kroppen!är!en!viktig!resurs!

när!jag!övar!i!funktionen!edge.!På!filmerna!syns!hur!jag!arbetar!med!kroppen,!vilka!gesH

ter!jag!använder!mig!av!samt!struphuvudets!och!ansiktets!arbete.!Varje!övningspass!är!

cirka!tjugo!till!trettio!minuter!långt.!Längden!på!övningspasset!bestämde!jag!utifrån!vad!

min!röst!klarade!av!då!det!är!en!väldigt!krävande!sångteknik.!!

!

Efter!varje!övningspass!skrev!jag!loggbok!på!min!dator!där!jag!valde!att!strukturera!upp!

loggboken!efter!följande!kategorier:!!

!

• Vad!hände?!

• Vad!kände!jag?!

• Vad!lärde!jag!mig?!

!

I!loggboken!skrev!jag!ned!vad!som!hände!under!övningspasset.!Under!den!kategorin!

skrev!jag!ned!vilka!övningar!jag!gjorde!och!vilka!resurser!jag!använde!och!hur!jag!anH

vände!dem.!Under!kategorin!som!innebar!vad!jag!kände!under!övningspasset!skrev!jag!

ner!hur!det!kändes!att!sjunga!i!funktionen;!om!det!kändes!lätt/svårt,!ansträngt/avspänt!

eller!om!det!fanns!andra!känslor!som!dök!upp!under!övningspasset.!För!att!kunna!noH



 15!

tera!de!eventuella!framsteg!som!jag!gjorde!under!varje!övningspass!valde!jag!att!ha!en!

kategori!som!berörde!vad!jag!lärde!mig.!!

3.2.40Bearbetning0och0analys0av0dokumentationen0

Jag!valde!att!utgå!från!alla!sex!filmer!när!jag!bearbetade!och!analyserade!mitt!dokumenH

terade!material.!Varje!film!är!ungefär!15!minuter!lång!och!samtliga!har!transkriberats!

och!använts!i!denna!studie.!Jag!började!min!analys!med!att!överskådligt!titta!igenom!alla!

filmer!för!att!kunna!välja!ut!vilka!mönster!och!teman!som!var!relevanta!för!min!studie.!

Sekvenserna!som!transkriberades!mer!noggrant!valdes!ut!med!tanke!på!vilka!resurser!

som!jag!använde!mig!av.!Jag!började!analysera!det!jag!fann!mest!tydligt,!vilket!var!anH

vändandet!av!min!kropp!och!sångtekniska!element.!Jag!transkriberade!och!skrev!ned!

innehållet!i!de!sekvenser!jag!såg!som!intressanta.!Därefter!tittade!jag!igenom!alla!filmer!

igen!för!att!se!vilka!resurser!som!användes!och!hur!de!användes.!De!resurser!som!framH

trädde!var!gester,!inspelade!röstexempel,!betänketid!och!specifik!sång.!!

!

Loggboken!har!varit!till!stor!hjälp!och!utgör!en!bra!grund!för!resultatet!i!föreliggande!

studie.!Loggboken!tillför!mer!information!med!upplevelser!och!tankar!från!varje!övH

ningspass.!Jag!började!med!att!göra!en!ytlig!analys!och!läsa!igenom!hela!loggboken!för!

att!komma!fram!till!vilka!resurser!som!jag!skulle!fokusera!på.!Jag!valde!ut!de!faktorer!i!

loggboken!som!hade!särskild!relevans!och!kartlade!dessa!tillsammans!med!noteringar!

från!videoobservationerna.!I!dessa!noteringar!kunde!jag!slutligen!se!mönster!med!vilka!

resurser!som!användes!och!hur!de!användes.!Från!loggboken!plockade!jag!ut!några!

kärnfyllda!exempel!från!mina!övningspass!som!presenteras!i!resultatkapitlet.!!

3.2.50Etiska0överväganden0samt0studiens0giltighet0och0tillförlitlighet0

I!föreliggande!studie!har!inga!andra!personer!än!jag!involverats.!Därmed!behöver!jag!

inte!göra!etiska!överväganden!gällande!andra!personers!integritet.!Denna!studie!är!en!

självobservation!som!innebär!att!jag!endast!har!observerat!mig!själv!i!min!egen!lärproH

cess!och!därför!går!det!att!ifrågasätta!objektiviteten!i!studien.!Det!kan!tänkas!att!jag!inte!

var!objektiv!i!samma!utsträckning!som!om!en!annan!person!hade!observerat!och!analyH

serat!materialet.!Däremot!visste!jag!själv!när!jag!observerade!och!analyserade!materiH

alet!vad!det!var!som!hände!och!vad!jag!kände!i!vissa!situationer,!vilket!ingen!annan!kan!

ha!haft!tillgång!till.!Johansson!och!Svedner!(2010)!skriver!att!det!är!viktigt!att!försöka!ge!

en!korrekt!bild!av!vad!som!skett!samt!att!ha!en!neutral!syn!vid!observation.!De!skriver!

även!att!det!är!viktigt!att!sakligt!bearbeta!och!beskriva!all!fakta!som!rör!arbetet,!vare!sig!

det!stöder!eller!inte!stöder!den!egna!uppfattningen.!!

!

Enligt!Johansson!och!Svedner!(2010)!är!reliabiliteten,!det!vill!säga!tillförlitligheten,!aldH

rig!helt!perfekt!i!praktiken.!Observatören!väljer!olika!synvinklar!utifrån!var!dennes!foH

kus!finns!för!tillfället.!Reliabiliteten!kan!dock!styrkas!ifall!det!observerade!materialet!har!

samlats!in!på!liknande!sätt!varje!gång,!vilket!också!har!skett!i!föreliggande!studie.!VideoH

filmningen!har!ägt!rum!i!samma!lokal!vid!varje!videoinspelning!och!loggboksförandet!

har!utförts!på!samma!sätt!vid!varje!övningspass.!Enligt!Kvale!och!Brinkmann!(2009)!blir!

en!slutsats!giltig!om!den!är!korrekt!härledd!från!sina!premisser.!Jag!har!strävat!efter!att!

grunda!mina!slutledningar!i!empirin,!det!vill!säga!de!observationer!jag!har!dokumenteH

rat!med!hjälp!av!videoinspelning!och!loggbok.!!
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4"Resultat!0
I!detta!kapitel!presenteras!resultatet!av!de!analyser!som!har!gjorts!med!hjälp!av!loggboH

ken!och!de!transkriberade!videofilmerna.!De!teman!som!presenteras!är!kroppen!som!

resurs,!inspelade!ljud!som!resurs,!betänketid!som!resurs!samt!låt!som!resurs.!!

4.10Kroppen0som0resurs00

Under!hela!övningsprocessen!har!kroppen!varit!en!central!resurs.!Kroppen!som!resurs!

har!varierat!och!jag!har!därför!valt!att!dela!in!avsnittet!i!tre!delar:!aktiv!kropp!som!reH

surs,!röstliga!funktioner!som!resurs!och!gester!som!resurs.!!

4.1.10Aktiv0kropp0som0resurs0

Vid!de!allra!flesta!tillfällen!under!övningsprocessen!använde!jag!mig!av!kroppen!som!en!

viktig!resurs.!Aktivitet!i!kroppen,!det!vill!säga!att!ge!rösten!det!stöd!som!krävs,!innebär!

att!jag!måste!ha!en!aktivitet!i!de!muskler!i!kroppen!som!underlättar!sångsättet.!FramförH

allt!innebär!det!i!detta!fall!att!ha!en!bra!hållning,!en!utvidgad!bröstkorg!och!att!använda!

magstödet!på!ett!sätt!som!ger!bra!luftkontroll!till!rösten.!Under!övningsprocessen!uppH

täckte!jag!att!stöd!inte!bara!är!ett!bra!magstöd,!utan!en!aktivitet!i!flera!muskler!i!kropH

pen.!Eftersom!rösten!behöver!ett!bra!stöd,!särskilt!vid!ett!krävande!sångsätt!som!funktH

ionen!edge!innebär,!behövde!jag!konstant!tänka!på!stödet!innan!jag!tog!tonerna!och!se!

till!att!stödet!skapade!ett!jämt!luftflöde.!Min!energi,!det!vill!säga!om!jag!var!pigg!eller!

trött!när!jag!skulle!öva,!var!något!som!jag!upptäckte!hade!stor!betydelse.!Om!jag!var!

trött!i!kroppen!orkade!jag!inte!ge!rösten!det!stöd!som!egentligen!krävdes.!Dessutom!påH

pekade!min!sångpedagog!stödets!betydelse!när!jag!övade!i!funktionen!under!lektionstid.!

Kroppen!behöver!vara!aktiv!under!sångsättet!och!om!jag!är!inaktiv!i!kroppen!blir!det!

mer!kostsamt!för!stämbanden.!I!loggboken!har!jag!skrivit!följande:!

!

Idag!kände!jag!att!jag!kanske!inte!sjöng!så!skonsamt!för!min!röst.!Det!blev!lite!

rasp!i!tonen,!vilket!skall!undvikas.!Jag!känner!mig!trött!och!seg!i!kroppen,!så!

möjligt!att!jag!inte!alls!har!det!stöd!som!krävs.!(Ur!loggbok,!10/9H2015)!

! !

I!videotranskriberingen!syntes!detta!på!följande!sätt:!!

!

Jag!sitter!på!pianopallen!med!dålig!hållning!och!sjunger!på!en!tretonsskala!i!

relativt!högt!register.!Det!syns!på!videon!hur!inaktiv!jag!är!i!kroppen.!Tonen!

blir!falsk!och!jag!avslutar!övningen!med!en!suck!och!sedan!börjar!jag!hosta.!

(Ur!videotranskribering,!11/9H2015)!

!

Att!hålla!bröstkorgen!utvidgad!som!stöd!för!tonen!var!nåH

got!som!jag!upptäckte!och!utvecklade!under!övningsproH

cessens!gång.!När!jag!transkriberade!och!läste!igenom!min!

loggbok!såg!jag!hur!bröstkorgens!betydelse!hade!växt!för!

att!i!slutet!av!övningsprocessen!vara!en!av!de!viktigaste!

kroppsliga!resurserna!för!att!sjunga!i!edge.!Generellt!har!

vidgningen!av!bröstkorgen!varit!avgörande!för!hur!jag!klaH

rar!av!att!sjunga!i!funktionen.!I!en!video!som!råkade!bli!

filmad!halvt!i!profil!syns!arbetet!tydligt!och!i!transkribeH

ringen!av!videon!har!jag!skrivit!följande:! 
!

Figur 1. Bild när jag håller utvidgad 
bröstkorg. 
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Jag!sjunger!efter!en!inspelad!skala!med!edgeHtoner!från!g1Hg2.!Direkt!efter!den!

inspelade!rösten!sjungit!en!ton!så!härmar!jag!innan!nästa!ton!i!skalan.!Jag!ser!

hur!jag!arbetar!med!att!vidga!ut!och!aktivera!bröstkorgen!precis!innan!jag!tar!

ton.!(Ur!videotranskribering,!23/9H2015)!

! !

I!en!av!videofilmerna!varierar!jag!mellan!att!stå!upp!och!sitta!ned!på!pianopallen.!Till!en!

början!sitter!jag!ned!och!sjunger!med!en!avslappnad,!något!kutad!hållning.!När!övningen!

går!till!ett!ljusare!register!ser!jag!hur!jag!mer!och!mer!börjar!aktivera!hela!kroppen!och!

använder!mer!stöd.!Därefter!gör!jag!om!det!ljusare!partiet!i!övningen!ståendes.!På!filmen!

syns!det!att!jag!aktiverar!kroppen!men!att!jag!gungar!fram!och!tillbaka!när!jag!står!upp.!

Jag!ser!något!sned!ut!i!ryggen.!När!jag!ser!mig!i!ett!perspektiv!utifrån!ser!aktiviteten!i!

kroppen!och!andningen!bättre!ut!när!jag!sitter!med!bra!hållning!på!pianopallen!är!vad!

det!gör!när!jag!står!upp.!!

4.1.20Sångtekniska0element0som0resurs0

I!början!av!övningsprocessen!insåg!jag!hur!viktigt!det!är!att!tänka!på!de!sångtekniska!

element!som!beskrivs!i!boken!Komplett)sångteknik)(Sadolin,!2009).!Förutom!att!vara!

aktiv!i!kroppen!behövde!jag!också!fokusera!på!att!ha!ett!brett!leende,!en!bred!tunga,!

högt!struphuvud!och!använda!tillräckligt!mycket!twang.!!

!

För!att!hitta!funktionen!edge!var!jag!tvungen!att!använda!distinkt!twang!av!larynxtuben.!

Twang!innebär!att!struphuvudets!öppning!minskas!genom!att!kannbrosken20!och!den!

nedre!delen!av!struplocket!förs!närmare!varandra.!Då!blir!ljudet!skarpare!och!påminner!

lite!om!en!ankas!läte.!I!två!av!filmerna!börjar!jag!övningspasset!med!att!härma!en!ankas!

läte!för!att!få!till!distinkt!twang.!Jag!upplevde!det!som!svårt!och!mycket!krävande!att!

behålla!distinkt!twang!genom!hela!övningspasset.!Jag!skrev!i!loggboken:!”!Jag!tappar!lätt!

twangen.!Då!blir!jag!osäker!på!om!jag!kanske!går!över!till!den!andra!funktionen!curH

bing21”!(ur!loggbok,!21/9H2015).!

!

När!jag!transkriberade!videofilmerna!skrev!jag!ned!att!jag!generellt!behåller!twangen!

bättre!och!bättre!för!varje!övningspass.!Ju!mer!hopklämd!öppningen!i!struphuvudet!är,!

desto!skarpare!blir!ljudet.!Efter!ett!övningspass!skrev!jag!följande!i!loggboken:!

!

Jag!kände!även!att!jag!hittade!rätt!twang!då!det!distade!ordentligt!i!det!lilla!

rummet.!Det!blev!jättehögt!ljud!med!mycket!övertoner!som!skar!in!i!öronen,!

vilket!är!ett!kvitto!på!att!jag!lyckats!få!till!bra!twang.!(Ur!loggbok,!30/9H2015)!

!

I!denna!övningen!fokuserade!jag!också!på!att!ha!ett!brett!leende,!en!bred!tunga!och!ett!

högt!struphuvud!för!att!hitta!in!i!funktionen.!Ett!brett!leende!och!en!bred!tunga!är!exH

empel!på!några!av!de!tips!som!tas!upp!i!boken!Komplett)sångteknik.!Att!göra!tungan!bred!

kan!göra!det!lättare!att!hitta!distinkt!twang!och!en!bred!tunga!ger!en!ljus!klangfärg.!!

!

Andra!sätt!som!gjorde!det!lättare!för!mig!att!sjunga!i!funktionen!var!att!fokusera!på!att!

ha!ett!högt!struphuvud.!För!att!få!ett!högt!struphuvudsläge!tänkte!jag!”en!snabb!förvåH

ning”!och!en!snabb!inandning,!tillvägagångssätt!som!får!struphuvudet!att!åka!upp.!Detta!

tillvägagångssätt!för!att!hitta!en!hög!struphuvudsinställning!kommer!från!tidigare!erfaH

                                                
20!Kannbrosk:!Brosk!i!struphuvudet!där!stämbanden!har!sitt!fäste.!Kannbrosken!styr!stämbandens!rörelse!

i!sidled!och!stämbandens!längd!(Sadolin,!2009).!

21!Curbing:!Sångteknik!med!viss!metall!i!tonen!och!mjukare!karaktär!än!edge!(Sadolin,!2009).!
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renheter,!bland!annat!från!den!Jo!EstillHutbildning!som!jag!gick!innan!denna!studie.!I!

videotranskriberingen!av!detta!övningspass!går!att!läsa!följande:!!

!

Jag!sitter!och!gör!min!vanliga!övning.!Vid!01.30!syns!det!tydligt!hur!jag!arbetar!

med!snabb!inandning!och!aktivitet!i!bröstkorgen!för!att!komma!upp!på!tonH

höjden.!Vid!inandning!höjer!jag!struphuvudet!och!har!ett!brett!leende!genom!

hela!övningen.!(Ur!videotranskribering,!18/11H2015)!!

!

Det!är!skillnad!på!hur!jag!arbetar!med!de!sångtekniska!elementen!i!början!och!slutet!av!

processen.!I!filmen!syns!det!att!jag!har!tagit!till!mig!de!sångtekniska!elementen!som!är!

viktiga!i!edge.!

4.1.30Gester0som0resurs0

Något!som!jag!upptäckte!när!jag!transkriberade!videofilmerna!var!att!jag!använder!

mycket!gester!i!mitt!lärande.!Återkommande!genom!nästan!alla!inspelningar!är!att!jag!

använder!höger!arm!som!hjälp.!I!filmerna!syns!det!hur!jag!rör!armen!och!med!den!deH

monstrerar!den!fras!eller!övning!som!jag!sjunger.!Till!exempel!om!jag!sjunger!på!en!ton!

och!gör!ett!glissando!uppåt,!så!följer!min!arm!med!i!svepande!rörelse.!Armen!och!hanH

den!blir!en!gest!för!hur!högt!respektive!hur!lågt!i!registret!jag!sjunger.!Det!ser!ut!som!att!

gesten!har!funktionen!att!ge!mig!kraft!under!övning.!Gesten!kompletterar!även!det!ljud!

jag!gör!visuellt.!!

!

I!en!videosekvens!syns!det!hur!jag!håller!upp!mina!händer!och!

mina!tummar.!Näven!är!knuten!men!tummarna!pekar!uppåt.!

Under!övningen!gör!jag!en!liten!gest!där!jag!drar!isär!tummarna!

från!varandra,!ofta!när!jag!sjunger!i!ett!högre!register.!Gesten,!

eller!handsymbolen!som!den!kallas!i!EstillHmetoden,!represenH

terar!de!falska!stämbanden.!De!falska!stämbanden!sitter!över!

stämbanden!i!struphuvudet!och!när!de!kontraherar!låter!rösten!

hes.!Handsymbolen!med!tummar!som!pekar!utåt!betyder!att!dra!

isär!de!falska!stämbanden.!Tummarna!är!också!en!symbol!för!

att!sångaren!skall!le,!vilket!också!bidrar!till!att!de!falska!stämH

banden!dras!isär.!Vidgning!av!de!falska!stämbanden!minskar!

knarrljud!och!slitage!i!rösten.!Innan!jag!gör!gesten!i!filmen!hör!

jag!ett!rasp!och!knarr!i!rösten!och!att!jag!pressar!ihop!de!falska!

stämbanden,!vilket!skulle!kunna!förklara!varför!jag!gör!just!den!

handsymbolen.!!

4.20Inspelade0röstexempel0som0resurs0

En!stor!hjälp!i!min!lärandeprocess!för!den!egna!övningen!var!de!förinspelade!röstexH

emplen.!I!boken!Komplett)sångteknik)(Sadolin,!2009)!medföljer!det!ett!ljudbibliotek!på!

alla!de!övningar!och!röstexempel!som!boken!tar!upp.!Innan!övningsprocessens!start!

laddade!jag!hem!alla!de!inspelade!ljuden!till!min!dator!och!använde!dem!vid!samtliga!

övningstillfällen.!Under!de!första!övningspassen!lyssnade!jag!igenom!alla!de!ljud!som!

tillhör!kapitlet!om!edge.!Det!var!nyttigt!att!få!lyssna!på!flera!övningar!och!röster!för!att!

få!en!bättre!uppfattning!om!hur!funktionen!låter.!Då!de!är!inspelade!under!Sadolins!ledH

ning!kunde!jag!lita!på!att!sångarna!som!sjunger!de!olika!röstexemplen!sjunger!på!rätt!

sätt!.!!

!

Figur 2. Bild där jag gör hand-
symbolen för att dra isär de 
falska stämbanden. 
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Varje!övningspass!började!jag!med!att!lyssna!på!röstexemplen.!Därefter!stoppade!jag!

bandet,!härmade!de!ljud!som!finns!i!ljudbiblioteket!och!repeterade!dem!tills!det!kändes!

rätt.!De!ljud!som!jag!har!härmat!är!exempelvis!spädbarnsgråt,!låta!som!en!anka,!härma!

ett!flygplan!som!störtdyker,!härma!ljudet!från!ett!utryckningsfordon,!låta!som!när!man!

kör!en!leksaksbil!eller!säga!”mjau”!utan!uHljud!som!en!katt.!Ljudexemplen!är!cirka!tio!

sekunder!långa.!!!

!

I!loggboken!beskriver!jag!hur!jag!använder!de!inspelade!ljuden!i!min!övning:!

!

Idag!lärde!jag!mig!att!det!går!lättare!om!jag!emellanåt!går!tillbaka!till!datorn!

och!gör!de!ljuden!som!finns!i!CVTHljudbiblioteket.!Det!är!effektivt!att!stoppa!in!

lite!olika!läten!under!övningspassets!gång!för!att!hitta!rätt!inställning!och!bli!

mer!säker!på!att!sjunger!i!edge!på!rätt!sätt.!(Ur!loggbok!11/9H2015)!

!

Jag!upplevde!under!övningsprocessen!att!det!var!väldigt!nyttigt!för!mig!att!öva!på!alla!

ljuden.!Dessa!ljud!blev!som!en!bank!av!olika!röstexempel!inom!edge,!alla!med!rätt!utförd!

teknik,!som!jag!kunde!härma.!Förutom!att!börja!övningspasset!med!att!imitera!de!inspeH

lade!ljuden!kunde!jag!även!under!passets!gång!gå!till!datorn!och!spela!upp!ett!visst!ljud!

för!att!fräscha!upp!minnet!av!hur!tekniken!edge!kan!låta.!!

!

Efter!några!övningspass!kände!jag!att!jag!behärskade!de!olika!inspelade!ljuden!väl.!Jag!

kunde!utföra!ljuden!på!rätt!sätt!utan!att!behöva!lyssna!på!röstexemplen!innan!jag!gjorde!

dem.!Jag!började!då!stoppa!in!de!olika!ljuden!i!mina!egna!övningar,!exempelvis!skalor!

och!treklanger,!och!i!den!sång!jag!arbetade!med.!Jag!varvade!de!olika!ljuden,!exempelvis!

spädbarnsgråt!med!melodiska!fraser!i!sången.!Det!blev!ett!effektivt!sätt!att!hitta!in!i!

funktionen!edge.!!!

4.30Betänketid0som0resurs0

När!jag!analyserade!videofilmerna!upptäckte!jag!att!jag!

stannar!upp!och!tänker!efter!under!mina!övningspass.!

Jag!tar!små!pauser!under!övningarna!och!det!verkar!som!

att!jag!använder!pausen!som!betänketid!för!att!fundera!

över!sångtekniken.!I!den!andra!filmen!syns!det!när!jag!

sitter!vid!pianot!och!skall!öva!på!att!sjunga!en!skala!

uppåt.!Jag!börjar!med!att!sjunga!skalan!och!stannar!seH

dan!upp.!Jag!väntar!några!sekunder!innan!jag!gör!om!

övningen.!Därefter!pausar!jag!igen!innan!jag!tar!om!den!

första!tonen.!Jag!repeterar!den!första!tonen!tills!jag!blir!

nöjd.!Sen!tar!jag!en!tredje!paus!och!blundar!några!sekunH

der!innan!jag!sjunger!övningen!något!långsammare.!I!

loggboken!har!jag!skrivit!följande:!”Idag!kändes!det!som!

att!jag!hittade!in!rätt!i!funktionen.!Jag!övade!noggrant!

och!långsammare”!(ur!loggbok,!18/11H2015).!Jag!minns!

att!jag!vid!detta!övningspasset!kände!att!det!gick!lättare!

att!hitta!in!i!funktionen!på!rätt!sätt!om!jag!stannade!upp!

och!tänkte!efter!under!mina!övningar.!!

!

Det!verkar!som!att!jag!använder!pauserna!som!betänketid!för!att!fundera!över!rösteleH

menten!som!är!viktiga!för!funktionen.!I!den!första!pausen!verkar!jag!ha!tänkt!igenom!

Figur 3. Bild från när jag blundar 
och tänker innan jag sjunger. 
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röstelementen!för!att!när!jag!sedan!sjunger!första!tonen!igen!har!jag!höjt!struphuvudet!

och!har!ett!bredare!leende!än!innan!pausen.!Den!andra!pausen!verkar!ha!liknande!funktH

ion!för!mig.!Förmodligen!använder!jag!den!tredje!pausen!för!att!skapa!koncentration!och!

jag!verkar!ha!tänkt!att!jag!behöver!sjunga!övningen!långsammare!för!att!hinna!tänka!

efter.!Huvudsakligen!verkar!det!som!att!betänketidens!funktion!är!till!för!att!ge!mig!tid!

att!fundera!över!de!röstelement!som!är!viktiga!för!edge.!!

4.40Specifik0sång0som0resurs0

Under!övningsprocessen!ägnade!jag!mig!emellanåt!att!applicera!sångtekniken!på!en!utH

vald!sång.!Jag!valde!att!arbeta!med!sången!Through)the)fire!av!sångerskan!Chaka!Khan.!

Under!processens!gång!frågade!jag!min!sångpedagog!om!tips!på!sånger!där!sångerskan!

använder!funktionen!edge.!!

!

Under!övningspassen!fokuserade!jag!främst!på!att!öva!på!refrängen!då!det!är!i!den!delen!

av!låten!som!det!är!möjligt!att!använda!funktionen!edge.!I!refrängen!går!melodin!väldigt!

ljust!och!på!vissa!toner!sjunger!Chaka!Khan!i!funktionen!edge,!vilket!jag!planerade!att!

anamma.!I!Komplett)sångteknik!står!det!att!det!är!lättare!att!sjunga!i!funktionen!i!ett!högt!

läge.!Det!blir!enklare!att!få!till!funktionen!och!få!tonen!vass,!stark!och!med!mycket!överH

toner.!Melodin!ligger!i!ett!register!som!jag!knappt!klarar,!vilket!gjorde!att!jag!vissa!övH

ningspass!behövde!transponera!ner!låten.!!

!

I!loggboken!skrev!jag:!”Idag!applicerade!jag!funktionen!på!sången.!Det!var!svårt,!men!kul!

att!börja!använda!sångtekniken!i!musik”!(ur!loggbok,!29/9H2015).!!Själva!sången!kom!

aldrig!att!hamna!i!fokus!under!övningsprocessen.!I!början!av!övningsprocessen!var!

funktionen!edge!så!ny!för!mig!att!jag!behövde!fokusera!på!att!sjunga!i!funktionen!på!rätt!

sätt!och!öva!på!olika!edgeHövningar!istället.!Framförallt!kan!edge!endast!sjungas!på!vissa!

vokaler!(e,!eh,!ä,!ö).!En!sång!med!andra!vokaler!också,!vilket!en!sång!med!text!oftast!inH

nehåller,!gör!att!jag!inte!kan!sjunga!endast!i!edge.!Därför!använde!jag!sången!mer!som!en!

övningssång!där!jag!framförallt!övade!på!melodin!på!en!av!de!vokaler!som!det!går!att!

sjunga!på.!Oftast!sjöng!jag!hela!refrängen!på!vokalljudet!”eh”.!!

!

I!en!av!filmerna!övar!jag!på!att!få!till!funktionen!i!sången.!Jag!börjar!med!att!hitta!in!i!

funktionen!och!tar!enskilda!toner!på!vokalen!”eh”.!Sedan!spelar!jag!ett!ackord!på!pianot!

och!börjar!sjunga!på!melodin!till!refrängen!på!vokalljudet.!Därefter!repeterar!jag!samma!

fras!fast!med!text!och!försöker!behålla!funktionen!genom!hela!frasen,!trots!att!det!är!

andra!vokalfärger.!Sedan!övar!jag!igenom!hela!refrängen!på!samma!sätt!där!jag!varvar!

med!att!sjunga!på!ett!vokalljud!och!låtens!text.!!

!

I!slutet!av!övningsprocessen!använde!jag!sången!som!resurs!för!att!applicera!edge!i!ett!

musikaliskt!sammanhang.!Låten!som!resurs!fick!mer!betydelse!under!tidens!gång!då!jag!

utvecklades!under!min!övningsprocess!och!kunde!tillämpa!edge!på!en!sång!och!inte!bara!

i!olika!övningar.!

4.50Sammanfattning0

Som!resultatet!visar!var!kroppen!en!central!resurs!i!denna!självstudie.!De!visade!sig!vara!

viktigt!att!jag!var!aktiv!i!kroppen!för!att!ge!rösten!ett!bra!stöd.!Det!krävande!sångsättet!

innebar!att!jag!konstant!behövde!tänka!på!stödet!för!att!inte!slita!på!rösten.!Sången!påH

verkades!om!jag!var!pigg!eller!trött!vid!övningstillfället!och!huruvida!kroppen!var!aktiv!

eller!inte.!Jag!behövde!även!tänka!på!de!sångtekniska!element!som!är!viktiga!för!att!



 21!

sjunga!i!funktionen!edge.!Av!de!sångtekniska!elementen!hamnade!twang!i!fokus!och!dess!

betydelse!för!om!jag!hittade!in!i!funktionen!edge.!Till!det!behövde!jag!fokusera!på!en!hög!

struphuvudsinställning,!ett!brett!leende!och!en!bred!tunga!för!att!få!till!edge!bra.!Det!

visade!sig!att!jag!behövde!ta!tid!till!att!tänka!på!de!olika!sångtekniska!elementen!och!

därför!blev!betänketid!en!resurs!jag!använde!mig!av.!Studien!har!synliggjort!hur!jag!arH

betar!med!gester!som!resurs!för!mitt!lärande.!Jag!använder!min!höger!arm!och!demonH

strerar!den!tonhöjd!jag!sjunger!samt!att!gesten!har!funktionen!att!ge!mig!kraft.!Det!viH

sade!sig!även!att!jag!använder!den!handsymbol!från!Jo!Estills!metod!som!betyder!att!dra!

isär!de!falska!stämbanden!för!att!inte!skada!rösten.!Sången!som!användes!i!självstudien!

gav!mig!en!bättre!förståelse!för!hur!funktionen!låter!i!ett!musikaliskt!sammanhang.!

Sången!gav!mig!perspektiv!på!hur!funktionen!används!vid!sång!och!hur!jag!kan!tillämpa!

edge!när!jag!sjunger!en!specifik!sång.!Slutsatsen!är!således!att!kroppen!och!de!sångtekH

niska!elementen!är!de!bärande!resurserna!i!min!process.!De!andra!resurserna!har!anH

vänts!mer!som!hjälpmedel!till!användningen!av!kroppen!som!resurs!och!till!de!sångtekH

niska!elementen.!# !
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5"Diskussion!0
I!detta!kapitel!förs!en!diskussion!kring!resultatet!i!relation!till!den!bakgrundslitteratur!

och!det!teoretiska!perspektiv!som!har!presenterats.!Därefter!tas!arbetets!betydelse!och!

idéer!om!framtida!forskningsH!och!utvecklingsarbeten!upp.!!

5.10Resultatdiskussion00

I!resultatet!beskrivs!de!resurser!som!jag!har!använt!mig!av!i!föreliggande!självstudie.!

Dessa!resurser!är!aktiv!kropp,!sångtekniska!element,!gestik,!specifik!sång,!röstexempel!

och!betänketid.!Rostvall!och!Selander!(2010)!beskriver!hur!vi!människor!designar!vägar!

för!vårt!eget!lärande.!Utifrån!den!beskrivningen!kan!de!resurser!jag!valt!att!använda!tolH

kas!som!de!vägar!jag!har!valt!att!skapa!för!att!lära!mig!sjunga!i!funktionen!edge.!!

!

Alla!resurser,!i!form!av!en!ensemble!av!resurser,!har!tillsammans!bidragit!till!mitt!läH

rande.!Dock!har!resursernas!betydelse!varit!skiljaktiga.!Två!av!resurserna,!aktiv!kropp!

som!resurs!och!sångtekniska!element,!har!hamnat!i!förgrunden.!Både!kroppen!och!de!

sångtekniska!elementen!har!varit!mer!bärande!för!mitt!resultat,!medan!gestik,!sången!

och!röstexempel!har!varit!resurser!för!att!lära!sig!det!kroppstekniska.!Uppstrukturering!

av!underH!och!överordnade!resurser!är!en!del!av!min!design!för!lärandet!där!det!kroppsH

liga!fokuset!ses!som!fundamentet!för!förmågan!att!lära!mig!sångtekniken!edge.!UppH

struktureringen!utgör!även!grunden!för!vilka!teman!som!diskuteras!i!detta!avsnitt:!teckH

en,!multimodalitet!och!transformationer!i!lärandeprocessen!samt!förutsättningar!för!att!

lära!sig!edge.!

5.1.100Tecken,0multimodalitet0och0transformationer0i0lärandeprocessen0

I!mitt!lärande!använde!jag!mig!av!en!kombination!av!olika!hjälpmedel,!exempelvis!när!

jag!aktiverade!kroppen!och!använde!betänketid!som!resurs!för!att!tillämpa!de!olika!

sångtekniska!elementen.!Detta!kan!tolkas!som!multimodal!kommunikation,!utifrån!

Kempe!och!Wests!(2010)!beskrivning!av!parallella!teckensystem.!Med!detta!menas,!enH

ligt!Rostvall!och!Selander!(2010)!att!flera!olika!resurser!används!samtidigt!och!att!läH

rande!kan!ses!som!en!förmåga!att!bruka!och!utveckla!de!teckensystem!som!finns!tillH

gängliga.!I!en!multimodal!kommunikation!kan!resurserna!både!stödja!varandra!och!tala!

emot!varandra.!I!min!lärandeprocess!stödjer!de!olika!resurserna!varandra!då!den!aktiH

verade!kroppen!underlättar!och!hjälper!de!sångtekniska!elementen.!!

!

Betänketiden!blev!ett!hjälpmedel!för!att!kunna!tillämpa!de!olika!sångtekniska!elemenH

ten.!Resursen!blev!på!så!sätt!en!del!av!min!design!och!en!mental!bild!av!hur!jag!skulle!gå!

tillväga!för!att!använda!mig!av!dessa!element.!Rostvall!och!Selander!(2010)!menar!att!

begreppet!design!avser!hur!teckensystem!designas!för!lärande!och!hur!den!lärande!forH

mar!sina!förutsättningar!för!sitt!eget!lärande.!Att!använda!mig!av!betänketid!som!en!del!

av!min!design!blev!sålunda!ett!hjälpmedel!för!mitt!lärande.!Dock!kan,!liksom!flera!val!av!

resurser!i!min!design!för!lärandet,!ha!orsakat!att!jag!inte!använde!andra!möjliga!tillvägaH

gångssätt.!Om!jag!inte!hade!stannat!upp!och!reflekterat!kanske!jag!hade!mängdtränat!de!

olika!sångtekniska!elementen!i!större!utsträckning!och!på!så!sätt!kommit!fram!till!ett!

snabbare!arbetssätt,!även!om!jag!är!skeptisk!till!att!mängdträning!i!sång!utan!betänketid!

skulle!vara!mer!effektivt.!!

!

Vid!flertalet!tillfällen!i!mitt!lärande!använde!jag!mig!av!gestik!som!stöd!för!lärande.!

Nafisi!(2008)!menar!att!gestik!hjälper!lärandet,!och!jag!använde!gestik!på!ett!sätt!som!
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formade!och!ökade!min!förståelse!i!mitt!lärande.!Nafisi!visar!i!sin!studie!att!ett!betyH

dande!antal!sånglärare!använder!gester!som!illustrationer!eller!förklararingar!i!sin!

sångundervisning.!I!denna!självstudie!använde!jag!mig!av!Jo!Estills!handsymbol!av!de!

falska!stämbanden!där!gesten!av!tummarna!betyder!att!dra!isär!de!falska!stämbanden!

för!att!inte!skada!rösten.!På!så!sätt!använde!jag!gestik,!likt!det!sätt!som!Nafisi!menar!är!

hjälpande!för!lärandet,!när!jag!övade!i!funktionen!edge.!Detta!förfarande!kan!kopplas!till!

Rostvall!och!Selanders!(2010)!påpekande!att!individer!formar!kunskap!genom!att!anH

vända!och!utveckla!olika!teckensystem.!!

!

I!min!övningsprocess!har!jag!även!använt!mig!av!inspelade!röstexempel!inom!funktionH

en!edge.!De!olika!röstexemplen!fungerar!som!representationer!för!hur!sångfunktionen!

edge!ska!kunna!utföras.!Selander!och!Kress!(2010)!menar!att!individen!lär!sig!genom!att!

göra!som!andra!gör.!Tillvägagångssättet!kallas!mimesis!och!i!denna!självstudie!innebar!

det!att!härma!och!imitera!de!inspelade!ljuden.!Att!ta!till!mig!och!förstå!röstexemplen!har!

varit!en!form!av!transformationsprocess.!Rostvall!och!Selander!(2010)!säger!att!en!

transformationsprocess!sker!när!olika!medier!och!teckensystem,!här!i!form!av!inspelade!

röstexempel,!används!för!att!transformera!informationen!till!en!egen!representation.!

Det!jag!gjorde!var!att!lyssna!på!röstexemplen,!tolka!all!information!utifrån!mina!förkunH

skaper,!koppla!informationen!till!de!sångtekniska!elementen!och!sedan!transformera!till!

min!egen!representation!av!ljuden.!!

5.1.200Förutsättningar0för0att0lära0sig0edge0

Den!mest!centrala!resursen!som!uppmärksammades!i!analysen!var!hur!jag!aktiverade!

kroppen.!Under!övningspassen!var!det!viktigt!att!tänka!på!kroppens!muskelarbete,!ge!

rätt!stöd!till!tonen!och!andas!på!rätt!sätt!för!att!underlätta!för!sången.!Borch!(2009)!

skriver!att!tränade!sångare!har!bättre!förutsättningar!för!att!kunna!sjunga!starkt!då!de!

kan!använda!sig!av!det!kroppsliga!arbetet!på!ett!bättre!sätt!och!har!en!förfinad!rösttekH

nik!från!andning!till!artikulation.!Mitt!resultat!visar!på!att!jag!fokuserade!på!användH

ningen!av!kroppen!och!att!jag!återkommande!tänkte!på!att!ge!rätt!stöd!till!rösten.!KropH

pen!blev!en!sångteknisk!förutsättning!för!att!lära!mig!sjunga!i!funktionen!edge.!Hade!jag!

tillräckligt!stor!förmåga!att!behärska!den!aktiva!kropp!som!sångfunktionen!edge!kräver?!

Om!jag!hade!lagt!mer!fokus!på!att!få!till!den!förfinade!röstteknik!från!andning!till!artikuH

lation!som!Borch!skriver!om!hade!uppmärksamheten!på!den!aktiva!kroppen!då!blivit!

större!än!mitt!fokus!på!lärandet!av!edge?!Å!ena!sidan!hade!en!större!koncentration!på!

den!förfinade!rösttekniken!Borch!beskriver,!kanske!bidragit!till!min!utveckling!av!den!

mer!grundläggande!sångtekniken.!Å!andra!sidan!hade!en!större!koncentration!på!kropH

pen!tagit!mer!utrymme!från!min!koncentration!på!att!finslipa!de!sångtekniska!elemenH

ten!som!är!specifika!för!sångfunktionen!edge.!!

!

För!att!vidare!diskutera!kroppen!som!central!resurs!i!detta!arbete!är!det!relevant!att!

belysa!det!faktum!att!kroppen!ofta!får!ett!stort!fokus!inom!sångämnet,!enligt!mina!erfaH

renheter.!Under!hela!min!sångutbildning,!från!enskilda!sånglektioner!på!kulturskola!till!

sånglektioner!på!musikhögskolan,!har!det!kroppsliga!arbetet!med!kroppshållning,!andH

ning!och!stöd!alltid!tagit!stor!plats.!Möjligtvis!har!den!synen!på!det!kroppsliga!arbetet!

inom!sång!påverkat!mitt!fokus!i!föreliggande!studie.!Därför!går!det!att!nu!i!efterhand!

diskutera!varför)kroppen!är!en!central!resurs.!Är!det!för!att!det!är!en!vana!för!mig!att!

alltid!se!det!kroppsliga!arbetet!som!en!viktig!del!inom!sång!eller!är!det!för!att!kroppen!

faktiskt!är!en!bärande!resurs!i!den!självprocess!jag!har!studerat?!Arder!(2001)!påstår!att!

den!grundläggande!sångtekniken!som!frigör!de!funktioner!som!gör!rösten!smidig!och!
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flexibel!utgör!grunden!för!vidare!arbete!med!olika!klangkvalitéer.!Därefter!kan!sångaren!

träna!mer!specificerade!sångtekniker!och!småfinesser!som!krävs!inom!en!viss!genre.!

Min!design!av!studien!med!att!se!kroppen!som!en!grundläggande!resurs!för!de!andra!

resurserna!får!tyngd!och!bekräftelse!i!Arders!påstående.!Konklusionen!är!att!kroppen!

har!behövt!vara!en!central!resurs!i!denna!studie!för!att!utgöra!en!stabil!grund!för!de!

andra!resurserna.!!

!

I!resultatet!har!det!framkommit!att!de!sångtekniska!elementen!också!har!varit!i!fokus.!

De!sångtekniska!element!jag!har!använt!för!att!sjunga!i!funktionen!edge!är!distinkt!

twang,!hög!struphuvudsinställning,!ett!brett!leende!och!en!bred!tunga,!vilket!både!SadoH

lin!(2009)!och!Borch!(2012)!benämner!som!viktiga!element!för!sångsättet.!De!sångtekH

niska!elementen!blir!dock!betydelselösa!om!de!inte!används!på!rätt!sätt!och!i!rätt!samH

manhang.!En!hög!struphuvudsinställning!får!då!ingen!funktion.!De!sångtekniska!elemenH

ten!kan,!i!enlighet!med!Selander!och!Kress!(2010)!beskrivning!av!sammanhangets!betyH

delse!för!hur!olika!tecken!kan!användas!och!förstås,!sålunda!ses!som!ensamstående!

tecken!som!inte!betyder!något!om!de!inte!använts!i!ett!sångsammanhang.!Edge!ingår!i!

ett!specifikt!kulturellt!sammanhang,!pop/rocksång,!och!genom!att!använda!de!sångtekH

niska!elementen!i!sitt!sammanhang,!i!detta!fall!en!övningssituation!för!att!lära!sig!sångH

tekniken!edge,!visar!föreliggande!studie!att!ensamma!tecken!kan!sättas!samman!med!

andra!tecken,!exempelvis!stämbandsvibrationer!och!luftflöde.!Resurserna!kan!ses!som!

kulturella!resurser!passande!i!ett!visst!kulturellt!sammanhang!och!genom!att!sätta!ihop!

de!sångtekniska!elementen,!sett!som!enskilda!tecken,!med!det!socialt!skapande!teckenH

systemet!som!musiken!kan!tänkas!vara,!bildar!de!en!resurs!som!är!betydande,!och!därH

med!ges!de!sångtekniska!elementen!en!mening.!!

!

För!att!återgå!till!att!se!dessa!sångtekniska!element!som!enskilda!tecken!har!jag!i!min!

självstudie!arbetat!för!att!dessa!sångtekniska!element!ska!samverka.!Sadolins!(2009)!

beskrivningar!för!att!sjunga!kraftfullt!och!med!en!skarp!klang!bygger!på!liknande!sångH

tekniska!element!som!Borch!(2012)!och!Sundberg!(2009)!nämner!i!sina!respektive!stuH

dier.!I!föreliggande!självstudie!har!jag!designat!min!lärandeprocess!genom!att!använda!

mig!av!alla!de!av!författarna!beskrivna!sångtekniska!elementen,!likt!det!Kempe!och!West!

(2010)!skriver!om!att!den!lärande!tolkar!tecken!och!fogar!samman!de!enskilda!tecknen!

till!meningsfulla!enheter!och!transformerar!dem!för!att!designa!sin!egen!gestaltning!av!

sin!förståelse.!Meningsskapandet!i!transformationsprocessen!sker!i!relation!till!förutH

sättningar!och!intressen!hos!den!lärande!och!i!min!lärandeprocess!är!mina!tidigare!erfaH

renheter!betydelsefulla.!Hur!hade!min!läroprocess!sett!ut!om!jag!inte!hade!några!tidiH

gare!erfarenheter!av!att!sjunga!på!detta!sätt?!Hade!jag,!på!ett!mer!renodlat!sätt!tagit!till!

mig!Sadolins!beskrivning!i!större!utsträckning?!Möjligtvis!hade!mitt!sångresultat!varit!

mer!i!enlighet!med!Sadolins!beskrivning!av!funktionen!edge,!men!att!bortse!från!tidigare!

erfarenheter!och!andras!uppfattningar!om!att!sjunga!på!ett!mycket!liknande!sätt,!dock!

med!benämningen!belting!istället,!känns!svårt!att!undvika!i!en!läroprocess.!!

!

När!jag!under!min!övningsprocess!arbetade!med!Chaka!Khans!(1984)!sång!Through)the)

fire,!fick!jag!möjlighet!att!praktisera!den!sångteknik!jag!övade!på.!Anledningen!till!varför!

jag!valde!att!arbeta!med!en!sång!under!övningsprocessen!var!för!att!jag!ville!ge!sångtekH

niken!ett!större!syfte.!Sadolin!(2009)!skriver!att!teknik!är!ett!medel!för!att!uttrycka!sig!

med!medan!uttrycket,!viljan!att!berätta!något,!är!det!som!är!viktigast!i!musik.!En!sångH

teknik!utan!ett!större!syfte!än!att!bara!vara!en!sångteknik,!blir!för!mig!en!överflödig!

kunskap!om!jag!inte!kan!använda!den!i!musikaliska!sammanhang.!Sadolin!skriver!att!
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distinkt!twang!är!en!förutsättning!för!funktionen!och!därför!kan!sångaren!enbart!anH

vända!twangade!vokaler!så!som!e,!eh,!ä!och!ö.!Under!min!övningsprocess!övade!jag!därH

för!mestadels!på!att!sjunga!sångens!refräng!på!en!av!ovannämnda!vokalfärger.!SångH

funktionen!edge!kan!ses!som!en!sångteknik!med!mycket!begränsad!funktionalitet!inom!

sång!då!sångtekniken!inte!är!möjlig!att!använda!i!sånger!där!sångtexten!innehåller!andra!

vokalfärger.!Därmed!skulle!det!kunna!tänkas!att!det!Sadolin!skriver!om!att!teknik!är!ett!

medel!för!att!uttrycka!sig!i!någon!mening,!går!förlorad!om!tekniken!hämmar!sångarens!

uttryck!genom!sångens!text.!Rostvall!och!Selander!(2010)!menar!att!enskilda!tecken!

först!får!betydelse!och!mening!i!ett!sammanhang,!vilket!skulle!kunna!jämföras!med!min!

uppfattning!om!att!de!restriktioner!med!specifika!vokalfärger!som!sångfunktionen!edge!

innebär!blir!enskilda!tecken!som!är!svåra!att!placera!i!ett!musikaliskt!sammanhang.!Av!

den!orsaken!har!sången!aldrig!hamnat!i!fokus!i!den!här!självstudien.!Sången!blev!bara!!

ett!redskap!och!hjälpmedel!på!vägen!till!att!kunna!tillämpa!sångtekniken!i!det!specifika!

sammanhang!som!studien!utgör.!Min!egen!reflektion!av!den!här!självstudien!är!således!

att!jag!behöver!behärska!de!andra!funktionerna!som!Sadolin!nämner!i!sin!metod!för!att!

kunna!använda!mig!av!Komplett!sångteknik!i!musikaliska!sammanhang.!!

!

5.30Arbetets0betydelse00

För!mig!har!detta!arbetet!fått!mig!ännu!mer!intresserad!av!sångmetoden!Komplett!sångH

teknik!och!jag!vill!fortsätta!att!arbeta!med!edge!som!funktion!men!också!fördjupa!mig!

mer!i!de!andra!sångfunktionerna!som!metoden!tar!upp.!Min!nyfikenhet!att!lära!mig!mer!

inom!nya!sångtekniker!är!fortfarande!en!stark!drivkraft,!dels!för!mig!som!sångare!men!

även!för!att!utveckla!mina!redskap!inför!mitt!framtida!yrke.!

!

Med!stor!sannolikhet!kommer!jag!som!framtida!lärare!att!möta!elever!som!är!i!behov!av!

teknisk!utveckling!och!som!är!i!en!idoliserande!fas!av!dagens!artister!och!sångare.!Att!

jag!har!en!förförståelse!för!hur!denna!specifika!sångteknik!kan!utvecklas!och!vad!som!

kan!vara!problemområden!i!elevens!tekniska!utveckling!ger!mig!goda!redskap!för!att!ge!

eleven!de!verktyg!som!behövs!för!att!kunna!sjunga!på!detta!sätt.!Vidare!har!jag!verktyg!

för!att!förebilda!för!eleven!i!och!med!att!detta!arbete!har!gett!mig!betydelsefulla!kunH

skaper!om!metoden!Komplett!sångteknik!och!framförallt!funktionen!edge.!!

!

Min!förhoppning!är!att!det!här!arbetet!kommer!vara!inspirerande!för!andra!sångintresH

serade!som!vill!få!nya!infallsvinklar!och!strategier!för!hur!en!sångare!effektivt!kan!lära!

sig!en!viss!sångteknik.!Mina!resultat!i!studien!kan!förhoppningsvis!vara!till!hjälp!för!

andra!verksamma!lärare!inom!sång!som!vill!arbeta!med!sångtekniken!edge!i!deras!

undervisning.!

5.40Fortsatta0forskningsX0och0utvecklingsarbeten0

Då!denna!studie!är!en!självstudie!och!är!begränsad!till!en!person!kan!det!vara!svårt!att!

dra!några!övergripande!resultat!över!hur!mina!övningsstrategier!och!resultat!går!att!

tillämpa!hos!andra!sångare.!Ifall!möjligheten!ges!skulle!det!vara!intressant!att!göra!ett!

liknande!forskningsprojekt!gällande!Komplett!sångteknik!där!eleven!får!stå!i!fokus.!Det!

skulle!vara!intressant!se!hur!ett!antal!andra!sångare!skulle!ta!till!sig!denna!sångteknik!

och!hur!väl!det!fungerar!på!olika!röster!och!personer.!Det!hade!även!varit!intressant!att!

läsa!en!mer!empirisk!forskning!om!hur!redan!etablerade!sångpedagoger!arbetar!med!

liknande!sångteknik!med!elever!då!det!sannolikt!hade!gett!en!mängd!nya!idéer!att!själv!

tillämpa!i!min!framtida!undervisning.!) !
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